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De kerkvloer

gebruik, waarden 
en ontwikkeling



Het verhaal van de Friese kerkvloer 

-de ontwikkelingen in 7 stappen 

Gebruik en waarden

-over opgaven, aandachtspunten 
afwegingen en oplossingen



Hoofdfasen:

1. Katholiek tot 1580

2. ‘Gereformeerd’ 1580 tot 1795 

3. Franse tijd 1795-1813

4. 1829 Wettelijk verbod

5. 19e eeuw: banken en vloeren

6. De 20ste eeuw: erfgoed

7. Ontwikkelingen vanaf 2000 

Historische            ontwikkelingen 



1. Tot 1580 Katholiek 

895 concilie Tribur: leken
begraven in kerken toegestaan

Tot ca. 1450 vnl geestelijkheid
- Koor: voeten naar westen
- Kenmerk rode zandsteen

2e helft 15de opkomst zieleheil
- toename rijke leken in schip
- na 1500 hardsteen 
- beeldhouwwerk top 
- bij koorgrens ivm altaar



2. 1580 – 1795                   ‘Gereformeerd’ 

1580 Protestant: Het Woord

Wijziging kerkinrichting
- van oost-west naar zuid
- preekstoel met doophek centraal
- koor begraafplaats rijken
- standenmaatschappij

hiërarchie: adel, rijken en de 
dominees zichtbaar in vloer

- relatie met het interieur: kelder, 
zerk, bank, rouwbord, glas

- middenpad en koor raakt vol    
hergebruik grafstenen
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Fam. Aebinga

Fam. Van Douma

Fam. Van Sythiema



Vrijheid, gelijkheid, 
broederschap: 

Adellijke tekens weg

Hygiëne: ‘rijke stinkerds’
Onno Zwier van Haren 1775: ‘zoolang mij met 
eenige kennis heugd(…) nooijt in de somer in 
de Westerkerk, voor al ’s namiddags, werd 
gepreedikt, zonder dat een, twee en dikwijls 
meer, menschen flaauw uit de kerk werden 
gedragen; in die staat gebragt (…) door een 
bekende en gedicideerde cadavreuze reuk’.

1810 verbod Napoleon

3.     1795-1813                Franse Tijd 



4. 1829    wettelijk              verbod

1 jan 1829 wet koning Willem I

Verbod op begraven in kerk

1000 inwoners bepalend:
Minder: op kerkhof
Meer: nieuwe begraafplaats 
buiten bebouwde kom

Familiebegraafplaatsen

Dus nieuwe kerken (RK, GK) op 
nieuwe locaties, geen zerken 



5. 19e eeuw banken en vloeren   

Kerkinrichting wijzigt:
zerkenvloer buiten gebruik

bevolkingsgroei > 
extra banken en stoelen

theologische en liturgische 
uitgangspunten veranderen
invloed predikant neemt toe
plaats preekstoel 

Zerken wegwerken ivm:
comfort (verwarming) 
gebruik (struikelblokken)
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Friens 1866-1989 Deinum 1864-1888-1972 



6. 20ste eeuw erfgoed   

Belangstelling groeit 
- kunsthistorisch  
- genealogisch

Restauraties in en na WOII 
zerkenvloer in zicht 

Herinrichtingen interieurs 
en herschikking zerken

Betonvloeren en comfort



7. Ontwikkelingen           vanaf 2000

Multifunctioneel gebruik
Behoefte aan comfort
-vloerverwarming
-praktisch

Cultuurhistorie
-behoud
-waardering funerair
-benadrukken
-reconstructie

Inrichtingen op de schop
-banken verwijderen



opgaven, aandachtspunten, afwegingen, oplossingen

Gebruik en waarden



Nieuw ruimtegebruik: 

soort gebruik kerkelijk & profaan
-andere viering, gebouw exploiteren, faciliteiten-

Gebruiker met wensen 
-comfort, toegankelijkheid, vrije vloer, esthetisch-

Hoe past de huidige vloer bij het nieuwe gebruik?

Aanpassingen, gevolgen voor de waarden?

Welk gewicht geven we aan welke waarde?

Duurzaamheid ingreep?

Opgaven 



De gebruiker 



Afwegingen

Cultuurhistorische waarden: 

-Historisch inzicht vooraf noodzakelijk:
is de relatie zerk-begraving/kelder/ondergrond intact

-Hoe verhoudt de bestaande vloer zich tot het 
meubilair en andere interieuronderdelen 
Ensemblewaarde.

-Hoe zit het met de historische, kunsthistorische, 
genealogische waarden (het verhaal)

-Wat zijn de gevaren voor object(en) en ondergrond

-Gaafheid, herkenbaarheid en zeldzaamheidswaarde 
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19 nov. 1792

‘dat mijn vier graven in het 

choor der kerke van Hallum… 

ongeroeid en onverkocht 

zullen blijven, en door de kerk 

wel onderhouden zullen 

worden’



Liturgisch argument: 
in hoeverre belemmert 
de zerkenvloer de 
liturgie?

Alternatieven

Kosten



Glasafdekking
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Verwarming zorgvuldig afwegen      



Het verhaal



Technisch ingrijpen 
noodzakelijk

Goed gedocumenteerd

Versterking 17de-eeuwse 
interieurwaarden

Sint Annaparochie


